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Termina na próxima segunda-feira (27/05), às 23h59, o prazo de inscrição para o Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. Segundo o Ministério da Educação (MEC), até as
18h18 da       sexta-feira (24), 5.199.918 estudantes fizeram o cadastramento. O número se
aproxima do total de inscritos no ano passado, 5,8 milhões. A expectativa é ultrapassar a
estimativa inicial de 6 milhões. O prazo de inscrição não será prorrogado.

  

De acordo com o balanço divulgado pelo MEC, São Paulo registra o maior número de
inscrições por estado, 809.608, seguido de Minas Gerais, com 564.401 inscritos. O Ceará vem
em terceiro, com 393.454, depois vem o Rio de Janeiro, com 379.318 candidatos.

  

O Enem é destinado aos estudantes que já concluíram ou vão concluir o ensino médio até o
fim de 2013, mas pode ser feito também por quem quer apenas treinar para a prova. O exame
será aplicado nos dias 26 e 27 de outubro em todos os estados e no Distrito Federal.

  

A inscrição é confirmada apenas após o pagamento da taxa ou a confirmação dos dados de
isenção. O prazo para o pagamento termina na próxima quarta-feira (29). Estão isentos os
concluintes do ensino médio em 2013, matriculados em escola da rede pública declarada ao
Censo Escolar da Educação Básica. Também não precisa pagar a taxa quem tiver renda
familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Para os candidatos não isentos,
a taxa de inscrição é R$ 35.

  

Os interessados em fazer a prova devem se inscrever pela internet no endereço do Enem.
Para os estudantes que têm dúvidas, a página também traz um passo a passo com orientações
detalhadas sobre como fazer a inscrição no exame.

  

O resultado do exame é usado no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferece vagas em
instituições públicas de educação superior. O desempenho no Enem é também requisito para
participação nos programas Universidade para Todos (ProUni) e Ciência sem Fronteiras e para
receber o benefício do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Estudantes maiores de 18
anos que ainda não obtiveram a certificação do ensino médio podem fazê-lo por meio do
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Enem.
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